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Aan de Raad,

Inleiding
In februari 2018 is uw raad geïnformeerd (BM1800608) over de bestuurssituatie bij gemeenschapshuis 
De Stelle in De Heen. In het najaar van 2016 is er onrust ontstaan in De Stelle vanuit de impasse die toen 
bestond dat er een zittend bestuur én een schaduwbestuur was. Beide besturen hielden vol dat zij het 
rechtmatige bestuur waren. Dit had tot gevolg dat zij beiden contact met de gebruikers van De Stelle 
onderhielden en daardoor in eikaars vaarwater opereerden. De onrust bij De Stelle had zijn weerslag op 
de inwoners van De Heen.
Wij hebben uw raad toen toegelicht dat wij vanuit de subsidierelatie die wij met de beheerstichting van De 
Stelle hebben (op grond van artikel 8, lid 5 van de Subsidieregels Welzijn) de boekhouding over de 
periode
1 januari tot 1 oktober 2017 hebben opgevraagd om na te gaan of subsidiegelden rechtmatig zijn 
besteed. Hieruit is een aantal bevindingen naar voren gekomen die aanleiding gaven tot vragen. Het 
voormalige bestuur is toen door ons verzocht om op een aantal vraagpunten een nadere toelichting te 
geven. In antwoord hierop is een brief ontvangen (1800938) waarin op summiere wijze op de 
vraagpunten werd ingegaan.
Elk voorjaar worden de subsidies aan de diverse ontvangers vastgesteld, zo ook voor gemeenschapshuis 
De Stelle. In relatie tot het voorgaande informeren wij u hoe wij omgaan met de subsidievaststelling over 
2017 voor gemeenschapshuis De Stelle.

Vaststelling subsidie gemeenschapshuis De Stelle
De gemeente subsidieert de beheerstichtingen van de gemeenschapshuizen via een exploitatiesubsidie 
per m2 vloeroppervlak van het gebouw. De beheerstichtingen zijn daarnaast zelf verantwoordelijk om tot 
een sluitende begroting te komen. De subsidie wordt op grond van de beschikking verstrekt onder de 
voorwaarden dat de navolgende activiteiten worden geleverd:

Openstelling voor minimaal 30 uur per week;
Zomersluiting voor maximaal 4 aaneengesloten weken;
Voor iedere gebruiker een huurprijs in rekening brengen;
Een brutowinstpercentage van minimaal 100o7o op de horeca exploitatie.

Uit de opgevraagde boekhouding is gebleken dat aan de eerste drie prestaties is voldaan.
Ten aanzien van de horeca wordt opgemerkt dat uit de omzetgegevens blijkt dat geen 100o7o omzet is 
behaald. Uit de reactie van het voormalig bestuur blijkt dat er meer was ingekocht dan daadwerkelijk is 
uitgegeven omdat bepaalde activiteiten minder bezoekers hebben gehaald.
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Wat betekent dit in relatie tot de verstrekte subsidie
Geconcludeerd kan worden dat de subsidie op rechtmatige wijze is besteed in relatie tot de 
randvoorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.
De subsidie voor gemeenschapshuis De Stelle over 2017 kan dan ook vastgesteld worden op 
6 11.675,-.
Wij hebben de voormalige bestuursleden schríftelijk geïnformeerd over ons collegebesluit. Ook hebben 
wij het huidige bestuur van De Stelle en de Stichting Leefbaarheid De Heen op de hoogte gesteld.

Toekomstige monitoring gemeenschapsvoorzieningen
Op dit moment is er geen sprake meer van onrust onder de inwoners van De heen rondom dit onderwerp. 
Gemeenschapshuizen in de gemeente Steenbergen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie 
en dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Activiteiten die hier plaatsvinden zijn niet alleen doel op 
zich maar zijn vooral een middel voor participatie en ontmoeting.
Om een situatie zoals bij De Stelle in de toekomst te voorkomen gaan wij investeren in een regelmatiger 
contact met de besturen van de gemeenschapshuizen waarin wij diverse beheer- en exploitatiezaken 
bespreken. Daarnaast worden de subsidieovereenkomsten voor de gemeenschapshuizen geactualiseerd 
waarin o.a. aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een sluitende begroting, controle door een 
kascommissie of accountant/raad van commissarissen en een Verklaring Omtrent Gedrag.
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